
P R O T O K Ó Ł NR 18/2012 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu 

Rawskiego odbytego w dniu 29 listopada 2012 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brała Pani 
Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 10.10.2012 r. 
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

roku bieżącego.  
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków komisji  
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania 
wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – został on przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w 
budżecie roku bieżącego  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 

Zwiększa się dochody z tytułu czynszów oraz usług w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej i Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, środki 
zwiększą wydatki w wymienionych szkołach. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 130 500 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli, wydatki rzeczowe i zwiększenie 
dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
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Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej w Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach 
oświatowych, oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków                
w wydatkach. 
Ponadto zaproponowano zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
55 000 zł - zakup serwera i modernizacja istniejących serwerów i stacji 
komputerowych; 
10 000 zł projekt budowlany na „Termomodernizację budynku warsztatów               
w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń 
wewnętrznych” 
12 000 zł - zakup kserokopiarki w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 
Mazowieckiej 
Zmniejszenia: 
10 000 zł  - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych         
w Białej Rawskiej” – są to oszczędności po przetargowe. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy planowane 10.000 zł dotyczy kosztów 
samego projektu budowlanego termomodernizacji budynku warsztatów w Zespole 
Szkół CEZiU. Pani Skarbnik odpowiedziała, że ta kwota obejmuje tylko koszty 
dokumentacji. 

Pan radny Marek Dobek zapytał o zmniejszenie dotacji do szkół 
niepublicznych – z jakiego powodu dokonano tego zmniejszenia. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wynika to ze zmniejszenia liczby słuchaczy 
tych szkół. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w budżecie powiatu roku bieżącego, przygotowany na najbliższą sesję Rady 
Powiatu. 
 
Ad. 5 W sprawach różnych pytanie zadał Pan radny Marek Dobek pytając czy          
w projekcie budżetu powiatu na rok 2013 przewidziane są dochody z tytułu 
przejęcia  gimnazjum od Gminy Rawa Mazowiecka. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na chwilę obecną nie jest w stanie 
odpowiedzieć czy kwota subwencji oświatowej obejmuje też uczniów w nowo 
utworzonym gimnazjum przy LO w Rawie Mazowieckiej, ale sprawdzi te dane  
w wydziale merytorycznym. 

  
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1515 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


